
:یادداشتی بر چاپ دوم و  ویرایش جدید

ــده         ــازار ش ــۀ ب ــی روان ــداد کم ــا تع ــه ب ــاب ک ــن کت ــاپ اول ای ــام چ ــدن زودهنگ ــام ش ــودتم ــه و ، ب ــتیبهان فرص
گرامــیدوســتان ، دانشــجویان و ، اســتادانشــد بــراي نگارنــده کــه بتــوانم بــا نظــرات خواننــدگان محتــرم        

ــاپ دومِ   ــوم و در چ ــنا ش ــابآش ــنهادي  ،کت ــرات پیش ــت نظ ــا درس ــایم آنه ــال نم ــور در   .را اعم ــین منظ ــه هم ب
ــت        ــده اس ــاد ش ــورت ایج ــن ص ــه ای ــی ب ــاپ تغییرات ــن چ ــد واژه   :ای ــه سیص ــک ب ــه  نزدی ــد ب ــافه جدی آن اض

؛ از نظـــر موضـــوعی ، اصـــالح شـــدههـــاي تـــایپی کـــه در چـــاپ اول وجـــود داشـــت؛ تعـــدادي از غلـــطشـــده
و هــا قیــد شــده؛  هــا و عبــارات تغییــر یافتــه؛ معنــاي جدیــدي بــراي تعــدادي از واژه       جــاي تعــدادي از واژه 

ــر ــه س ــرحآخر اینک ــدادي از واژهش ــده   تع ــش آم ــد بخ ــبال در چن ــه ق ــا ک ــوده ــک ،ب ــده  در ی ــز ش ــش متمرک بخ
ــت ــرات  . اس ــن تغیی ــه ای ــا هم ــوق      ،ب ــه مش ــت ک ــدگانی اس ــی خوانن ــایب و علم ــرات ص ــاج نظ ــاب محت ــوز کت هن

ــتند   ــاب هس ــدة کت ــنهاد خــود را         . نگارن ــاب پیش ــاپ اول کت ــد از خوانــدن چ ــه بع ــتانی ک ــین جــا از دوس در هم
.نمایم، تشکر میبه بنده منعکس کردند

سبزعلیپور. ج
1391تیرماه - رشت



مقدمه -1
زبان دیرین (این زبان که با تالشی، آذري . غربی استشمالشاخۀهاي ایرانی نوِ زبان تاتی یکی از زبان

هایی دارد، در مناطق مختلفی از ایران و خارج از ایران رایج ، گیلکی، مازندرانی، سمنانی و غیره شباهت)آذربایجان
هاي کهن زبانی، از جمله ساخت ارگتیو، تمایز دستوري جنس مؤنث، گردشِ مصوت، بسیاري از ویژگیاست و

. مجهول و غیره را حفظ کرده استمادة

به معناي زبانی (هاي فارسی قدیم به کلمۀ تات هنوز چندان معلوم نیست، در فرهنگتاتمعنا و ریشۀ کلمۀ
، و در این زمینه نظراتی ارائه شده است که چندان )73: 1334کارنگ، . کن(اي نشده است چندان اشاره) و قومی

2/ م8نوشته شدة قرن (یکی از آنها کتیبۀ اورخون : در چند منبع از تات سخن رفته است. راضی کننده نیست
اشاره به تات به معنی ایرانی و غیر ترك1الترك محمود کاشغري است که در بیتیاست، دیگري دیوان لغات) ق.ه

در منابع فارسی گویا بار نخست در . تات را به معناي ایرانی آورده است2الدین رومی در بیتیموالنا جالل. کندمی
هجري قمري  نوشته شده، به واژه تات 658- 657الدین سراج که در سال کتاب طبقات ناصري، تألیف منهاج

ابر با تازیک و تاجیک به معنی فارسی زبانان دانسته است اشاره شده، و محمدتقی بهار آن کلمه را در آن کتاب بر
شده است و قبایل اي اطالق نمیاُرانسکی معتقد است ظاهراً کلمۀ تات در آغاز بر نژاد و قبیله. )50: 1373بهار، (

د خود قاپو و ایرانی زبان قفقاز را که در تحت انقیاپیشه و تختهمردم زراعت) که اکثراً ترك بودند(صحرانشین 
کند که ایوانف نقل می. اُرانسکی در پاورقی از و). 316: 1379اُرانسکی، (اند خواندهدرآورده بودند، به این نام می

شود در مواردي که بخواهند ایشان را از کردان و ترکان و اطالق می» ایرانیان«کلمۀ تات در همه جاي ایران به 
). همان(عربان مشخص سازند 

بعد از ذکر نظرات مختلف به این نتیجه » بررسی تاریخی معنا و کاربرد واژة تات« پورمحمدي املشی در مقالۀ 
-در مورد مردم غیر» ها در کشورخارجی«اي ترکی است که در آغاز ترکان آن را به معنی تات واژه« رسیده که 

در . رانیانی گفته شد که زیر سلطۀ ترکان بودندسپس با حرکت  ترکان به سوي غرب، به ای. ترك به کار بردند
االصل، در مقابل قزلباشان ترك، تات گفته شد، اما پس از دورة صفویه، بقایا و دورة صفویه به تمام مردم ایرانی

. )73: 1334کارنگ، ()شودیعنی ترك بدون ایرانی و کاله بدون سر نمی(باش سیز برك بلماس /بلماستركتات سیز -1
.)163: 1383پورمحمدي املشی، (زبانان را بیاموززبان بی/اگر تات ساك و گر روم ساك و گر ترك-2
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کردند نیز تات هاي شمال غربی ایران را تاتی نامیدند و مردمی را که بدان زبان صحبت میزبانماندگارهاي نیم
).171: 1383پورمحمدي املشی، (» خواندند

:تقسیم شده استجنوبیتاتی وشمالیتاتی تاتی به دو دستۀ به طور کلی زبان 
کوبا،  (شرقی جمهوري آذربایجانالیه شمالمنتهیو) دربند(داغستانکه در خارج از ایران، درتاتی شمالی:الف

،مسلمانهايتات-1:استیمتقساین گروه به چند دسته قابل ). 489: 1383، اشمیت(گویند بدان سخن می) وارتاشن
-3کنند، و اغلب در داغستان زندگی مینامندمی) کوهستانییهودي(» داغ جوودي«هاي کلیمی که خود را تات-2

). در شرق باکوآپشرونیرة جزشبهو ، الخیجدیویچی(آذربایجان هاي مسیحی ارمنستان و شمال شرقی تات
غرب قزوین شامل تاکستان، شال، مناطقی در جنوب-1: ایران رواج داردزیر درتاتی جنوبی در نواحی مختلف: ب

دو -3، )18- 17: 1969یارشاطر، . نک(اشتهارد کرج؛ -2؛آباد و سگزآباداسفرورین، خیارج، خوزنین، دانسفان، ابراهیم
هرزند، -5، کیلومتري جنوب غربی استان زنجانعلیا و خویین، در شصت طارم-4رستم خلخال؛ بخش شاهرود و خورش

شمال خراسان، جلگه شوغان و -6؛ )1385اصغري، . نک(شرقی آذربایجاندیزمار، کرینگان، کلیبر و مناطقی دیگر در
). 1389لیپور، سبزع(یرنده و بخش فاراب رودبار جبخش - 7؛ )23: 1382صفرزاده، (منطقۀ چهارده سنخواست 

3هاي زبان تاتیویژگی-2

نظام آوایی 1- 2
هاي دخیل در زبان تاتی وجود ندارد و واژه/ ž/است، همخوان) صامت(زبان تاتی داراي بیست و دو همخوان 

,a,  e(در این زبان سه مصوت کوتاه ).منیژه(manijaشوند، همانند ادا می/ j/داراي آن همخوان، با صامت ə( و ،
هاي دخیل دارندة آن واکه با صامت در تاتی رایج نیست و همۀ واژه/ o/واکۀ . وجود دارد) â, i, u(مصوت بلند سه 

/u /مانند . شوندادا میmoz)که در تاتی ) میوة موزmuzشودتلفظ می.
ها را آوایی بازمانده از آن زبانهایی از تحوالت غربی است، نشانهشمالهاي ایرانی نوِ شاخۀاز آنجا که تاتی از زبان

: شودها اشاره میداراست و در زیر به چند نمونه از آن
).بید(viya، )بینی(vəni: آغازي ایرانی باستان، مانند*-vحفظ - 
).شپش(əsbəj: مانند/sp/یا /sb/، به )فارسی باستان/s/اوستایی، -tsv*)sp-تحول - 
).پایین، زیر(jir، )مادة مضارع سوختن(-suj: مانند-j-ایرانی باستان در میان دو مصوت به *-č-تحول - 

ساختمان فعل در «. هاي فعل تاتی نکویژگیبراي شرح. استهاي زبانی تاتیاي از ویژگیآنچه در این قسمت آمده، خالصه-3
).1388سبزعلیپور، (» گویش تاتی خلخال
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.در  -bغربی، و در خط فارسی میانۀ جنوب-dدر خط فارسی باستان، -duv(آغازي ایرانی باستان -dv*تحول- 
).dvar*<درب، (bar: مانند-bبه ) غربیشمال

). آهن(âsən) فارسی باستان/ θ(/ایرانی باستان *s-حفظ - 
). *-suxta<مادة ماضی فعل سوختن، (-sut: مانند-t-ایرانی باستان به *-xt-تحول - 
).داماد(zâmâ: مانند-z-به ) فارسی باستان/d/اوستایی، /z/(ایرانی باستان *-dzتحول - 
čar-əs-en:مانند. در تعدادي از افعال باقی مانده استدر این زبان گردش مصوت. حفظ گردش مصوت- 

).ترساندن(târs-n-əs-en،  )ترسیدن(tars-əs-en، )چراندن(čâr-n-əs-en، )چریدن(

اسم 2-2
، )روباه(liâs، )خوك(xu: رسانداسم مفرد در تاتی بدون نشانه است و مفهوم نوع یا جنس را به طور عام می

merdak)مرد .( اسم جمع در زبان تاتی با نشانۀ-[y]ânهمراه است :gâv-ân)گاوها( ،asiv-ân)هاسیب( ،
dâgâ-[y]ân)هاي انباشته بر پشت بامعلف .(

هاي اسم مفرد در تاتی، دو شکل متمایز فاعلی و غیرفاعلی خود را حفظ کرده است، بعنی شکل غیرفاعلی اسم
:دهنددر ساخت ارگتیو این دو حالت به خوبی خود را نشان می. شوندختم میə-مفرد تاتی غالباً به 

غیرفاعلیفاعلی
amad-ə.احمد غذا خورد.amad  bəše.احمد رفت qazâ bard.

hasan-ə.حسن او را برد.hasan kərâ šu.رودحسن دارد می a bə-vard.

:هستندr-فاعلی مختوم به در حالت غیررسانند،بعضی از اسامی که ارتباط خانودگی را می
غیرفاعلیفاعلیمعنی

čəman bərâ-rکفش برادر من.čəman bərâ bâma.برادرم  آمد kafš

ali mâ-r.مادر علی گفت.a ali mâ-yə. او مادر علی  است bât.

در تاتی عالمت نکره به خود اسم ملحق ). لحافی(lef-iآید، است که به دنبال اسم میi[y]-نکره در تاتی نشانۀ
). گنجشک کوچکی دیدم(.vəlləya kija-[y]-i-m bind:  شود نه به صفتمی

، )گنجشک کوچکی(که در مثال فارسی که معلوم است عالمت نکره به اسم ملحق شده نه به صفت، درحالیهمچنان
اضافه اسمِ مختوم به نشانۀ. آیدالیه قبل از مضاف میافدر زبان تاتی مض. عالمت نکره به صفت ملحق شده است

hasan-ə: استə-صامت  ka)حسنخانۀ .(پذیرنداضافه نمینشانۀهاي مختوم به مصوت اسم :ka  jigâ) مکان و
).جاي خانه
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ضمیر 2-3
:انددر زبان تاتی در جدول زیر معرفی شدهضمایر شخصیانواع 

متصل غیرفاعلیملکیغیرفاعلیمنفصل منفصل فاعلیضمیر
azmančəman(ə)-mاول شخص مفرد 

tətəəštə(ə)-rدوم شخص مفرد 

aavəča(ə)-šسوم شخص مفرد 

amaamačama(ə)-mânاول شخص جمع 

šəmašəmašəma(ə)-rânدوم شخص جمع

avəavânčəmân(ə)-šânسوم شخص جمع

اشاره به نزدیک و اشاره به دور، و هرکدام دو حالت فاعلی و غیرفاعلی دارند : انددو دستهضمایر اشارهدر تاتی 
:آمده استکه در جدول زیر 

اشاره به دوراشاره به نزدیکشمارحالت ضمایر 

فاعلی
آنaاینəmمفرد
آنهاavəنهایاəməجمع

غیرفاعلی 
آنavəاینəməمفرد
اهآنavânاینهاəmânجمع

avân:   مانند əštan na bâ.)را با خودت بیاورهاآن .(
).کجا(kâ(da)، )چند(čan(d)، )کدام(kâm، )کی(ki، )چه(čə: ازاندعبارتمتداول تاتی ضمایر پرسشی

kâاز کجا آوردي؟                 da-r bârd?

کس (kas، )فالنی/ فالن(fəlân(i)، )دیگر(digar، )همه(hama: ازاندعبارتتاتی بعضی از ضمایر مبهم
).همه را به پشت بام انداخت(hama-š pe-kard bân. )بعضی(bazi، )چند(čan(d)، )کسی/

صفت 2-4
است، بعد از صفات a-بست بدون تکیه آید؛ عالمت صفت در این زبان پیصفت در زبان تاتی قبل از موصوف می

:شودساز الحاق نمیوند صفتâ-آید، به صفات مختوم به مصوت می-[y]-مختوم به مصوت، 
tell-a mazg)تلخهستۀ    (siâ pas)گوسفند سیاه                    (

pu-a šay)پیراهنِ نخی(əsbi[y]a asiv)سیب سفید.(
:رسانندصفت برترین وجود ندارد و با استفاده از ساخت نحوي، مفهوم برترین را میوجود دارد، اما صفت برتردر تاتی 

hasan man ku.تر استحسن از من بزرگ pilla-tar-ə.
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hasan-ə.                    ترین برادر حسن را دیدمبزرگ pilla bərâ-m bind.

: شود هاي زیر ساخته میساده و پیشوندي در تاتی به روشهايصفت فاعلی از فعل
)زاینده(a-zâ، )کارنده(a-kâr:  مانند، ماده مضارع فعل+ a: ساده

pe-r-a-kar:   مضارع، مانندمادةاضافۀبه a-اضافۀبه -[r]-واج میانجی اضافۀپیشوند به : پیشوندي
).پوشنده، ریزنده(da-r-a-kar، )باال فرستنده، باال ریزنده(

هم خود مصوت است، براي سهولت تلفظ، ) -a-( ، و وند فاعلی ندامصوتهاي فعلی مختوم به پیشوندهمۀچون در تاتی 
، )کنده(kand-a: شوددرست میa-+ ماضی فعل مادةصفت مفعولی از . شوداضافه می[r]-در این مواقع واج میانجی 

vât-a)گفته .(vind-a)دیده.(

عدد2-5
،   )یک(i: ازاندعبارتها عدد در این زبان از نظر ساخت و تلفظ با زبان فارسی تفاوت اندکی دارد، آن تفاوت

sinza/ziâda)سیزده .(رودمعدود همیشه مفرد به کار می  :kissai)یک کیسه( ،haf dâr)در ). هفت درخت
bis(t): آیدمیə/uساخت عدد مرکب، بعد از عدد اول،  ə čâr)بعد از اعداد مرکبِ بعد از صد، بین ). بیست و چهار

. )صد و ده(sad u da:  آیدمی-u-دو عدد 
se bə: شودعدد کسري بدین صورت بیان می yak)یک سوم،سه به یک( ،sad-i panj)تعدادي . )پنج صدم

).اصله درخت(bənaو ) دفعه، بار(gardəš، )دسته(dassa، )دانه(gəla، )تا(tâ)دانه(dâna: اند ازاز ممیزهاي تاتی عبارت

قید 2-6
də، )االن(alân،)ناگهان(i gara، )به آهستگی، یواشکی(yavâšəle na: ازاندعبارتبعضی از قیدهاي تاتی 

martaba)دوباره( ،har dam)هرلحظه(،darmâj)غروب(،čâšt)چاشتگاه(،i dafa)ناگهانی( ،xayli)خیلی( ،
are)دیر( ،kam)کم( ،aslan)ًاصال( ،kaffâ)باال( ،jir)زیر( ،parân)پیش(،peš)پشت( ،avrâza

).سرپایینی(sayra، )سرباالیی(

ها نمانقش2-7
bə، )بدون(bi: اند ازتاتی عبارتپیشیننماهاي تعدادي از نقش qayr az)به غیر از( ،tâ)تا( ،ey/ay)؛ )اي

، )نشانۀ وصفی(a-، )از( ku، )، براي، به خاطر، را به(râ، )با(na: تاتی به شرح زیرندپسیننماهاي مهم نقش
sar da)خاطربه( ،xânay/xâtər)خاطربه( ،da)در، از( ،-ə)اضافینشانۀ( ،-e)اعالمت ند.(

amad-əزنِ احمد                                          zen

ča.                                            او گرفتاز ku-š e-gat.

ser-aلحاف قرمز                                                  lef
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a.                                       تو رفت باغخاطربهاو  əštə xânay bəše raz.

šəmaخانه شما تا اینجا از ka da tâ yâ

hasan-eحسناي

az tə.                                   آیمتو میبامن  na âm.

ča.                                        کردندسر او دعوا می sar da davâ karin.

:شود و جایگاه نحوي کالم، نمایانگر نقش آن خواهد بودنما حذف میگاهی نقش
čel-ә.                                       رویم کوهچهل و پنجِ تابستان می panjә tâvәstân(da) šam ku.

پیوند 2-8
agar، )نیز(ni، )که(kə، )مگر(magar، )چراکه(čerâ kə، )یا(yâ، )تا(tâ:  شرح زیرندهاي مهم تاتی بهپیوند

čə...čə، )هم... هم (ham …ham، )کهچون(čun kə، )شاید هم(balkam، )و(u، )ولی(vali، )اگر(

). کههمین(hamin ke، )نه... نه (ne... ne، )چه...چه(

اصوات 2-9
، )ها، براي تصدیق(hâ، )براي تمسخر(iš/išša، )براي تأسف(âx، )براي لذت(âxeyš: اند ازاصوات متداول تاتی عبارت

vây)واي.(

آوانام2-10
pәč، )صداي گرگ(zuza، )صداي سگ(gərmə، )صداي خر(zərrə: هاي معروف تاتی به شرح زیرندآواتعدادي از نام

pəč)پچ پچ( ،gəras gəras)گذاريصداي مرغ قبل و بعد از تخم(،dalâv)پارس سگ( ،bâči)و ) براي راندن گوساله
jibji)زنامآوایی براي راندن ب.(

فعل 2-11
ریشۀ ضعیف صورتی . ریشه افعال در زبان تاتی در مواردي که قابل شناسایی است، دو  صورت ضعیف و قوي دارد

gârd-ən-əs-en، )گشتن(gard-əs-en: دارد/ -â-/ندارد و ریشۀ قوي صورتی است که / -â-/که از ریشه است 

).ترساندن(târs-ən-əs-en، )ترسیدن(tars-əs-en، )گرداندن(
ي هافعلدر . وجود دارد) واداري(سببی مادةجعلی و مادةمجهول، مادةماضی، مادة، 4مضارعمادةدر زبان تاتی 

. شودفعل با افزودن جزیی به ریشه ساخته میتاتی، مادة

خاله و از رضایتی کیشه» هاي تاتی، تالشی و گیلکیبررسی ریشه و  مادة افعال در گویش«مقالۀ . براي مادة فعل در تاتی، نک-4
.6پژوهی، شمارة سبزعلیپور، مجلۀ ادب
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هاي مضارع اخباري، مضارع التزامی، مضارع تمنایی، ماضی استمراري، ماضی جزء ثابت فعل در ساختمضارعمادة
و n//مضارع دارد، مادةاي که ویژهنشانۀاستمراري تمنایی، ماضی مستمر، مضارع مستمر، امر و صفت فاعلی است، تنها 

).گسلدکند، میپاره می(vəs-ənj-əو ) پاره کرد، گسست(bə-vəs-əs-əšاست، مانند / nj(ə)-/در چند مورد نادر 
به استثناي ماضی استمراري، ماضی استمراري تمنایی و (هاي ماضی جزء ثابت فعل در ساختمادة ماضی
مادةکه در اغلب موارد همان - یشۀ فعل رماضی از مادةدر تاتی . ، صفت مفعولی و مصدر است)ماضی مستمر
. آیدبه دست میs(s/t)(ə)-و d ،-t ،-i ،-Ø-ساز هاي ماضیپسونداضافۀبه -مضارع است

)-ih-در زبان پهلوي(iمضارع به همراه وند مادةهاي مجهول است، از که جزء ثابت فعلمجهولمادة
). کنده شد(bə-kan-is: رود، مانندهاي الزم به کار میمجهول و بعضی از فعلشود و براي ساخت ساخته می

نشانۀ دوم که اغلب با اسم همراه است، در تاتی s(s/t)(ə)-و / i-: /در تاتی دو نشانۀ عمده داردجعلیمادة
).فهمیدن(fam-əs-en: تري داردکاربرد گسترده

,-ân-وندهاي : اندوندهاي سببی دو دسته. آیدمصوت به دست میاز وند سببی و نوعی گردش سببیمادة -ən یشۀ ربا
).خنداندن(xur-âvən-əs-en، )لرزاندن(lârz-ân-əs-en: آید، مانندیشۀ ضعیف میربا -âvən-قوي و وند 

مصدر2-12
گاهی واج . آیدبه دست میn(e)-ساز و عالمت مصدري هاي ماضیپسونداضافۀمصدر ساده در تاتی از ریشه به 

). آوردن(vârd-en، )رفتن(ši[y]-en: شودبین ماده و وند مصدري ظاهرمی[y]--میانجی
پیشوندهاي فعلی تاتی . شوندماضی، پیشوند فعلی و عالمت مصدري ساخته میمادةي از مصدرهاي پیشوند

. فعل پیشوندي وجود دارد) 5صدچهار (400بیش از در تاتی دروي. â, ji, bar, da, pe, e:  اند ازعبارت
pediyašten)نگاه کردن به باال( ،barkarden)بیرون کردن( ،ediyašten)نگاه کردن به پایین( ،âkarden

).چیزي را از زیر چیز دیگري بیرون کشیدن(ji-rânt-en، )وارد شدن(daši[y]-enو ) باز کردن(
-kard:نظیرهاییمصدرهاي ترکیبی در تاتی از ترکیب اسم، صفت یا قید، با شکل ساده و یا پیشوندي مصدر

en)کردن( ،bi-en)-â) (شدن/ بودن( ،za-en)زدن( ،gat-en)گرفتن ( شوندساخته میو غیره :tar kard-en) قهر
). شُل شدن(šəl â-bi[y]en، )آب کشیدن(âv â-gat-en، )کردن

شود، حتی اگر فعلِ مرکب در تاتی اگر جزء فعلی یک فعل ترکیبی، متعدي باشد، همانند فعل متعدي صرف می
اگرچه ) کردن(kard-enمثالً . شوددر معنا الزم باشد؛ ولی اگر جزء فعلی الزم باشد، قواعد فعل الزم در آن اجرا می

.فعل پیشوندي آمده است) چهارصد و هفده(417این فرهنگ، در بخش مصادر پیشوندي -5
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dəqو ) دنقهر کر(tar kard-enمتعدي است، اما  da-kard-en)با قواعد متعدي صرف اندالزمکه فعل ، )دق کردن ،
).صمد دق کرد(.samad-dəq-əš da-kard: شوند، یعنی در ماضی داراي ساخت ارگتیو خواهند بودمی

وندهاي فعلی2-13

وند نمود 2-13-1
نمود نشانۀهمراه افعال ماضی استمراري، ماضی استمراري تمنایی و ماضی مستمر، -i-در زبان تاتی وند استمرار 

kərâ، )فرستادندبه باال می(pə-kar-i-nd) دیدیداگر می(bin-i-rân، )دیدیدمی(vin-i-rân: مستمر است

zan-i-š)وند ). زديداشتی میkərâ-هاي ماضی مستمر و مضارع مستمر وند نمود مستمر استهمراه فعل :
kərâ vij-i-mân)کردیمداشتیم غربال می( ،kərâ-vâr-ənd)آورنددارند می.(

وند وجه 2-13-2
افتاد، برخورد کرد، (bə-gən-əs، )نشست(bə-nəšt:  وند وجه اخباري است6در آغاز ماضی ساده-b(v)وند 

bə-sâzə-m، )ببرم(bə-bar-əm: در اول فعل مضارع التزامی، نشانۀ وند وجه التزامی؛ )خورد(b-ard، )اصابت کرد

).بخور(ba(<har)، )بکَن(bə-kan:سازدو در آغاز فعل امر،  وند وجه امري می؛)بسازم(
vind-am، )اگر بنشینیم(bə-nəš-â-mân: انددر تاتی وند وجه تمناییâ, bâ-, bay-هاي وند bâ) شاید

vinda-m biya، )دیده باشم bay)؛ وند وجه اخباري، امري و التزامی )اماگر دیده بودهb(v)-شود زمانی ظاهر می
-pe-gir، )برداشتم(pe-gat-əm:آیددر صورت پیشوندي بودن، خود پیشوند به جاي آن می، که فعل پیشوندي نباشد

âm)برداریم( ،â-zâr n)پاره کن.(

وند تأکیدي2-13-3
:  اندنماي تأکیديهاي وجه اخباري، امري و مضارع التزامی تاتی، نموددر آخر بعضی از فعل-e-و â-هاي افزونه

zan-əm-â)هازنم می (!ma-tars-e)وند !). هاینترس-ənآید و هاي وجه امري مینیز در آخر بعضی از فعل
!).هاننشینی (ma-nəš-ən، !)بروي ها(bə-š-ən: کندگاهی القاي تأکید می

وند نفی و نهی2-13-4
xayr: رودهاي وجه تمنایی، التزامی و امري به کار میبراي نفی فعل-m(a)وند  ma-vin-â-š)خیر نبینی( ،

harda-r-ma-bu)نخورده باشی( ،ma-pej)نپز( ،ma-vəsənj)قطع و پاره نکن.(

.این وند در آغاز فعل ماضی سادة تاتی، عالوه بر وند وجه، نشانۀ ماضی بودن فعل است-6
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nə-vâj-a: رودهاي وجه اخباري به کار میصفت مفعولی و فعل،براي نفی مصدرn(v)-ونددر تاتی 

براي ). نکرده(nə-kard-a، )ندویدن(nə-vrit-en، )گذارمنمی(n-arz-əm (<*nə-harz-əm)، )گوییدنمی(
harda-mân: رودبه کار می-niماضی نقلی و ماضی نقلیِ ابعد وند نفی  ni)ایمنخورده( ،nəšta-biya ni-m

).امننشسته بوده(
باشد، وند نفی وسط -bar؛ وقتی پیشوند )نکش(da-ma-rânj: آیدهاي پیشوندي، وند نفی بعد از پیشوند میدر فعل
: نک-say-د و معناي دقیق وند براي کاربر). (نینداز(an-r-ma-ba، )بیرون نکردن(kardenrənba: آیدآن می

).  38، 1388سبزعلیپور، 

هاي فعلشناسه2-14
هاي ماضی ساده، ماضی هاي الزم در ساختهاي ماضی براي فعلشناسه: روددر تاتی چند دسته شناسه به کار می

هاي مضارع اخباري، هاي مضارع براي ساختشناسه. رودنقلی، ماضی التزامی، ماضی بعید و ماضی مستمر به کار می
هاي هاي تمنایی براي ساخت فعلشناسه. رودالتزامی، مضارع مستمر و وجه امري به کار میمضارع التزامی، ماضی 

در ساخت افعال ماضی متعدي، به جاي شناسه، . رودماضی تمنایی، ماضی بعید التزامی و مضارع تمنایی به کار می
:روندضمایر متصل غیرفاعلی به کار می

فاعلیضمایر متصل غیر7تمناییشناسۀمضارعشناسۀماضیشناسۀشخص و شمار
m-(ə)mâm-(ə)m(i)-اول شخص مفرد

ši-âš-(ə)r(i)-دوم شخص مفرد

əâ-(ə)š-(ə/e/ø)-سوم شخص مفرد

mân-amâmân-(ə)mân(i)-اول شخص جمع

rân-a-ârân-(ə)rân(i)-دوم شخص جمع

ndəən(də)ând(ə)-(ə)šân(i)-سوم شخص جمع

. هاي تمنایی در سوم شخص مفرد استهاي ماضی و  شناسهتفاوت شناسه

وجه فعل         2-15
هاي ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی نقلی ابعد، فعل. در تاتی وجه اخباري، امري، التزامی و تمنایی وجود دارد

بستی داراي وجه هاي پیمستمر و نیز فعلماضی بعید، ماضی استمراري، ماضی مستمر، مضارع اخباري، مضارع 
محقق، ماضی تمنایی و محقق، نقلیِ بعید غیر، نقلی غیرهاي ماضی استمراري تمنایی، ماضی تمناییاخباري؛ فعل

).175: 1383ابوالقاسمی، . نک(بوده است ē(h)-و در فارسی میانه indē(h)-در دورة میانه، شناسۀ فعل تمنایی در پهلوي اشکانی - 7
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هاي امر و ؛ و فعلهاي ماضی التزامی و مضارع التزامی داراي وجه التزامی؛ فعلمضارع تمنایی داراي وجه تمنایی
.نداوجه امرينهی داراي 

نمود فعل2-16
. است) آغازي و تأکیدي(و دو نمود فرعی ) ساده و استمراري(در تاتی فعل داراي دو نمود اصلی 

فعل متعدي 2-17
شود، اما متعدي ماضی داراي ساخت ارگتیو است، هاي الزم صرف میدر تاتی فعل متعدي مضارع همانند فعل

: ت کلی فعل متعدي بدین شرح استاي دارد و طرز ساخصرف جداگانه
ضمایر متصل غیرفاعلیصفت مفعولی به اضافۀ/ فعلمادةبه اضافۀ -b(v)وند 

.harda-mân bə.خورده بودیم.bə-gat-əmân.گرفتیم

.za-š.زده است.bə-za-r.زدي

فعل الزم 2-18
: شودفعل الزم در تاتی به دو روش زیر ساخته می

) وند وجه و نمود(ماضی یا مضارع مادة+ فعلشناسۀ) - əافزونۀ(→:1روش 
)وند وجه و نمود(صفت مفعولی + فعل کمکی )  - əافزونۀ(→:2روش 

. کنند، مثل ماضی بعید و نقلی غیرمحقق و غیرهیژة افعالی است که از فعل معین استفاده میوروش دوم 
.nəšta-y-m.امنشسته.bə-nəšt-im. نشستم

.nəšta bə-bum.نشسته باشم.nəš-iš.نشستیمی

زمان فعل 2-19
اي ندارد وشوند، آینده در تاتی ساخت ویژههاي تاتی به دو دستۀ ماضی و مضارع تقسیم میاز نظر زمان، فعل

. شودبراي بیان آینده از مضارع اخباري استفاده می
ماضی ساده2-19-1

:شودماضی ساخته میشناسۀماضی و مادةالزم از پیشوند فعلی یا پیشوند وجه با سادةماضی 
.bə-nəšt-imân.نشستیم.bə-nəšt-im.نشستم

.bə-nəštirân.نشستید.bə-nəšt-iš.نشستی

.bə-nəšt-ində.نشستند.bə-nəšt.نشست

از وند -b(v)شود، در افعال منفی به جاي وند هاي پیشوندي به جاي وند وجه، از پیشوند فعلی استفاده میدر فعل
: شوداستفاده می-n(v)نفی 
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nalati ila guzgâ-š.مار یک قورباغه بلعید e-bard.

avə.هایش را نیاورداو بره əštan vara[y]ân-əš nə-vârd.
hasan-əmân. حسن را ندیدیم nə-vind.

ماضی نقلی2-19-2
:شودهاي ماضی ساخته میهمراه شناسهy-صفت مفعولی با ونداین ساخت از 

.nəšta-y-mân.ایمنشستهnəšta-y-m.امنشسته

.nəšta-y-rân.ایدنشسته.nəšta-y-š.اينشسته

.nəšta-y-ndə.اندنشسته.nəšta.نشسته است

:است-ni-وند نفی ساخت ماضی نقلی در  زبان تاتی 
halâ raz šiya.یداهنوز باغ نرفته.bar-karda-š-ni.استبیرون نکرده ni-rân.

ماضی نقلی ابعد2-19-3
کند که معموالً گوینده خودش آن را ندیده است، اي بسیار دور و از زمانی حکایت میاین ساخت از گذشته

این ساخت از صفت مفعولی فعل اصلی . نیز دارد که قابل شناسایی است) biya(بر معنا، نشان مخصوصی عالوه
:  شودماضی ساخته میشناسۀبه اضافۀ y-و وند ) »بودن«صفت مفعولی (biyaو  

.nəšta biya-y-mân.ایمنشسته بوده.nəšta biya-y-m.امنشسته بوده

nəšta.اينشسته بوده biya-y-š.ایدنشسته بوده.nəšta biya-y-rân.

.nəšta biya-y-ndə.اندنشسته بوده.nəšta biya.نشسته بوده است

bəšta biya (:  آیدو قبل از شناسه میbiyaبعد از ni-براي منفی کردن وند نفی  ni-m.امننشسته بوده.(

محقق ماضی نقلی غیر2-19-4
قسمت شرط این ساخت همیشه ماضی نقلی . شودماضی ساخته میشناسۀو bayاین ساخت از  صفت مفعولی با  نمودنماي 

:محقق و قسمت جواب شرط ماضی استمراري یا ماضی بعید است و از دو بخش آن، یک بخش همیشه منفی استغیر
nəšta…ایماگر نشسته بوده…nəšta bay-m…ام اگر نشسته بوده baymân…

…nəšta bayrân…ایداگر نشسته بوده…nəšta bayš…اياگر نشسته بوده

…nəšta bayində…انداگر نشسته بوده…nəšta bay…اگر نشسته بوده است
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šiya bay-m, avə.   ام برودگذاشتهاو را نمی،اماگر رفته بوده n-arz-i-m bə-ši.

2-19-5 محققغیرماضی نقلیِ بعید
دور حتماً انجام نشده است، هدف این ساخت اطمینان از گذشتۀرود که در این ساخت براي بیان عملی به کار می

انجام یا عدم انجام فعل است و گوینده با آن ابهام یا تصور مخاطب را در مورد انجام یا عدم انجام کار، از بین 
شود و ساخته می» بودن«محقق فعلِ این ساخت از صفت مفعولی فعلِ اصلی و صرف ماضی نقلی غیر. بردمی

:استbiya bay،  اشنشانه
.nəšta biya baymân.ایمنشسته بودهمی) اگر(.nəšta biya baym.امنشسته بودهمی) اگر(

.nəšta biya bayrân.ایدنشسته بودهمی) اگر(.nəšta biya bayš.اينشسته بودهمی) اگر(

.nəšta biya bayndə.اندنشسته بودهمی) اگر(.nəšta biya bay.استنشسته بوده می) اگر(
.nəšta biya bay-š, tar biš). ايپس حتماً ننشسته(شدي اي حتماً خیس مینشسته بودهمی

.آیدمیbayقبل از -n(a)طرز منفی کردن این ساخت مانند نقلی غیرمحقق است، یعنی وند 

ماضی تمنایی2-19-6
بعد از صفت -b(v)وجود وند . رودتمنا، نفرین و شرط به کار میاین ساخت بیشتر براي بیان آرزو، دعا، شک، 

.مفعولی در این ساخت اختیاري است
.nəšta (bə)bâmân.نشسته باشیم) شاید(.nəšta(bə)bâm.نشسته باشم) شاید(

.nəšta (bə)bârân.نشسته باشید) شاید(.nəšta (bə)bâš.نشسته باشی) شاید(
.nəšta (bə)bând.نشسته باشند) شاید(.nəšta (bə)bâ.نشسته باشد) شاید(

ماضی التزامی 2-19-7
ساخته »بودن«همراه صرف مضارع التزامی فعلb(v)- این ساخت در تاتی از صفت مفعولی و وند تصریفی 

:در این ساخت اختیاري است-b(v)وند تصریفی . شودمی
nəšta.نشسته باشیم.nəšta (bə)bum.نشسته باشم (bə)bam.

.nəšta (bə)ba.نشسته باشید.nəšta (bə)bi.نشسته باشی

.nəšta (bə)bund.نشسته باشند.nəšta (bə)bu.نشسته باشد

شود، وند نفی این در متعدي این ساخت بعد از صفت مفعولی، ضمایر متصل غیرفاعلی به جاي شناسه ظاهر می
:شودقبل از فعل کمکی ظاهر می-b(v)است که به جاي وند -n(v)ساخت 

ča ku da-pars, šayad vinda-š.از او بپرس، شاید ندیده باشد nə-bu.
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ماضی بعید2-19-8
تفاوت بارز ماضی بعید الزم با . شودساخته می» بودن«ماضی ساده صرفاضافۀصفت مفعولی به این ساخت از

) بود(b/bəهاي متعدي سوم شخص مفرد، فعل معین بر ساخت  ارگتیو، این است که در فعلمتعدي در این ساخت عالوه
:رودها یکسان به کار میشخصهمۀبراي 

.harda-mân bə.خورده بودیم.harda-m bə.خورده بودم
.harda-rân bə.خورده بودیدharda-r bə.خورده بودي

.harda-šân bə.خورده بودند.harda-š b.خورده بود

ظاهر ) بود(bکه در این ساخت، یک فعل کمکی است، در سوم شخص مفرد الزم به صورت » بودن«فعل
-nəšta: شوددر آخرش تلفظ نمیə-شود، یعنی می b.)در شکل الزم و متعدي این ساخت، وند نفی ). نشسته بود

n(v)-شودقبل از فعل کمکی ظاهر می:
.yâ da tâ raz vərita nə-b.ندویده بوداز اینجا تا باغ 

ماضی بعید تمنایی 2-19-9
هاي ذکر شده، در ساخت و رساند و تفاوتش با بقیۀ ساختاین ساخت آرزو، حسرت، تمنا و شرط را در ماضی می

:ست که یک فعل قبل از فعلی دیگر در گذشته دور انجام شده استاش این امعنی. معنی است
.nəšta biya bâmân.باشیم) بوده(نشسته اگر nəšta biya bâm.باشم) بوده(نشستهاگر 

.nəšta biya bârân.باشید) بوده(نشسته اگر nəšta biya bâš.باشی) بوده(نشستهاگر 

.nəšta biya bândə.باشند) بوده(نشسته اگر nəšta biya bâ.باشد) بوده(نشستهاگر 

-n(v)شود، وند نفی ها، ضمایر شخصی بعد از صفت مفعولی ظاهر میدر افعال متعدي این ساخت به جاي شناسه

:آیددر این ساخت قبل از فعل کمکی می
,yav harda-š biya bâ. میردباشد، نمی) بوده(خورده اگر جو  nə-merə.

-dəzi-š karda.گیرندباشد، او را نمی) بوده(اگر دزدي نکرده  biya nə-bâ, avə nə-girən.

ماضی استمراري 2-19-10
صرف ماضی استمراري . شودماضی ساخته میشناسۀو -i-وند استمرار اضافۀبه 8مضارعمادةاین ساخت از 

:چنین است» نشستن«nəšt-enفعل
nəš-i-mân.ân.نشستیممی.nəš-i-m.نشستممی
.nəš-i-rân.نشستیدمی.nəš-i-š.نشستیمی

).149: 1383ابوالقاسمی، (شدمادة مضارع ساخته میبهایرانی باستان نیز ماضی استمراري با پیوستن شناسۀ ماضیدر- 8
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.nəš-i-ndə.نشستندمی.nəš-i.نشستمی

: شودمضارع اضافه میمادةقبل از -n(ə)این ساخت ارگتیو ندارد و در موقع منفی کردن وند نفی 

har ruz ây, andizə.رفت خانهکرد، میرا نگاه میهادامآغل ،آمدهر روز می diyas-i, ši ka.

əštan.گذاشت کسی بسازدنمیساخت، خودش نمی n-sâz-i, n-arzi kasi bə-sâz-i.

ماضی استمراري تمنایی 2-19-11
کند، و براي بیان عملی به کار این فعل بر مفاهیمی چون شرط، آرزو، تأکید، حسرت و غیره، در ماضی داللت می

بایست انجام شود، اما انجام شده توانسته انجام شود، اما انجام نشده، یا نمیمی) به استمرار(رود که در گذشته می
ساخت این فعل از وند . در این ساخت ارگتیو وجود ندارد. یک طرف آن همیشه ماضی استمراري است. است

:آیدو صرف ماضی استمراري به دست می-b(v)تصریفی 
bə-nəš-imân.نشستیممیاگر bə-nəš-im.نشستممیاگر 

bə-nəš-irân.نشستیدمیاگر bə-nəš-iš.نشستیمیاگر 

bə-nəš-ində.نشستندمیاگر bə-nəš-i.نشستمیاگر 

هاي شناخت آن از ماضی استمراري است، یعنی وند نفی این طرز منفی کردن ماضی استمراري تمنایی، یکی از راه
. است-n(v)آید، ولی وند نفی ماضی استمراري است که قبل از مادة فعل می-m(v)ساخت 

ma-nəš-i-mân, e-gən-i-âmn.افتادیمنشستیم، میاگر نمی

tə.کرددید، گریه نمیتو را نمی ma-vin-i, nə-vram-i.

شود، از پیشوند فعلی استفاده میb(v)در فعل پیشوندي ماضی استمراري تمنایی، چون به جاي وند تصریفی 
جاي تکیۀ . ت خواهد بودمتفاوهاآنشود، فقط جایگاه تکیۀ اش با ماضی استمراري پیشوندي یکی میشکل ظاهري

ماضی استمراري روي ماده است، اما جاي تکیۀ ماضی استمراري تمنایی روي پیشوند است، با این حال شکل منفی این دو 
.نفی جداگانه، از هم متمایز استساخت به خاطر دو  وند

ماضی استمراري تمناییماضی استمراري
pe'-gir-i-m.داشتماگر بر می.pe-gir'-i-m.  داشتمبر می

.â-ma-kar-i-m.کردماگر باز نمی.â-nə-kar-i-m.کردمباز نمی

ماضی مستمر2-19-12
-nəštصرف ماضی مستمر فعل . شودو صرف ماضی استمراري ساخته میkərâنماي این ساخت در تاتی از نمود

en »چنین است» نشستن:
kərâ nəš-imân.نشستیمداشتیم میkərâ nəšim.نشستمداشتم می
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kərâ nəš-irân.نشستیدداشتید میkərâ nəš-iš.نشستیداشتی می

kərâ.نشستندداشتند میkərâ nəš-i.نشستداشت می nəš-ində

طرز منفی کردن آن به این شرح است که وند نفی را قبل . در این ساخت فعل الزم و متعدي تفاوتی با هم ندارند
: شودافزایند، به عبارتی دیگر، همانند ماضی استمراري منفی میمضارع فعل میمادةاز 

,kərâ-nə-šimân. رویمهستید، می]که[رفتیم، شما داشتیم نمی šəmayrân šam.

مضارع اخباري 2-19-13
اضافۀمضارع به مادةمضارع اخباري در تاتی از . شودبر بیان حال براي آینده استفاده میاین ساخت در تاتی عالوه

:چنین است» نشستن«nəšt-enصرف مضارع اخباري فعل . آیدهاي مضارع  به دست میشناسه
.nəš-a-m.نشینیممی.nəš-əm.نشینممی

.nəš-a.نشینیدمی.nəš-i.نشینیمی

.nəš-ənd.نشینندمی.nəš-ə.نشیندمی

مادةقبل از -n(ə)فعل الزم و متعدي در مضارع تفاوتی با هم ندارند، براي منفی کردن این ساخت، وند نفی
براي بیان خواب در تاتی، گاهی آید و بین فعل ساده، پیشوندي و ترکیبی فرقی از این نظر وجود ندارد، مضارع می

:شوداز این ساخت استفاده می
čə.شومبینم وارد باغی می، می]در خواب[بینم چه می vin-əm, vin-əm raz-i ku da-šum.

. کنندشود که براي بیان مضارع اخباري از فعل مضارع مستمر استفاده میامروزه گاهی دیده می

مضارع تمنایی 2-19-14
رود، براي بیان آینده هم، گاه از این ساخت بیشتر براي بیان آرزو، دعا، شک، تمنا، نفرین و شرط به کار میاین 

در برخی موارد بین دو ساخت مضارع تمنایی و مضارع التزامی در معنا فرقی وجود ندارد و . شودساخت استفاده می
هاي تمنایی شناسهمضارع به همراهمادةو -b(v)وجه مضارع تمنایی در تاتی از وند . روندبه جاي هم به کار می

. شودساخته می
.bənəšâmân.بنشینیمbə-nəš-â-m.بنشینم

.bənəšârân.بنشینیدbə-nəš-âš.بنشینی

.bə-nəš-ân(də).بنشینندbə-nəš-â.بنشیند

:شودبه جاي وند وجه ظاهر می-m(a)براي منفی کردن وند نفی 

əštə.رنگ حنا نبیناددستت  das xəne rangə ma-vin-â
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مضارع التزامی 2-19-15
شود، صرف ساخته میهاي اولیهمضارع به همراه شناسهمادةو -b(v)مضارع التزامی در تاتی از وند تصریفی 

:چنین است» نشستن«nəšt-enمضارع التزامی فعل 
.bə-nəš-am.شاید بنشینیم.bə-nəš-ə-m.شاید بنشینم

.bə-nəš-a.شاید بنشینید.bə-nəš-i.شاید بنشینی

.bə-nəš-ən(də).شاید بنشینند.bə-nəš-ə.شاید بنشیند

شود و تفاوت فعل پیشوندي هاي پیشوندي مضارع التزمی، به جاي پیشوند وجه از پیشوند فعلی استفاده میدر فعل
تکیه بر التزامی در جاي تکیۀ این دو است، یعنی در مضارع التزامیمضارع اخباري با فعل پیشوندي مضارع 

:مضارع استمادةپیشوند فعلی و در مضارع اخباري، تکیه روي 
مضارع اخباريفعلمضارع التزامیفعل

.e-š'-um.روم پایینمی.e'-š-um.شاید بروم پایین

).نچینم(ma-čin-am،)نبینید(.ma-vin-a: شودظاهر می-m(v)در منفی افعال این ساخت، وند نفی 

مضارع مستمر  2-19-16
nəšt-enصرف مصدر . آیدو صرف مضارع اخباري به دست میkərâدر زبان تاتی، فعل مضارع مستمر از وند 

:چنین است) نشستن(
.kərâ nəš-am.نشینیمداریم میkərâ nəš-əm.نشینمدارم می

kərâ.نشینیداري می nəš-əiنشینیددارید می.kərâ nəš-a.

.kərâ nəš-əndə.نشیننددارند میkərâ nəš-ə.نشینددارد می

مادةقبل از -n(v)گیرند، وند نفینما قرار میفعلی و پیشوند بعد از نمودهاي ترکیبی و پیشوندي، جزء غیردر فعل
. نشیندباشد، وند نفی وسط آن می-barگیرد، وقتی پیشوند فعلی مضارع قرار می

.kərâ  guray da-nə-kar-əm. پوشمدارم جوراب نمی

فعل امر -2-20
: فعل امر دو صیغه دارد.  آیدمضارع به دست میمادةیا پیشوند اشتقاقی و -b(v)فعل امر در تاتی از پیشوند تصریفی

مادةهایی که هنگام پیوستن شناسه به امرِ جمعِ فعل. استa-اش مفرد، که بدون شناسه است و جمع، که شناسه
هاآنمضارعمادةهایی که مفرد بعضی از فعلاز امر . شودمختوم به مصوت باشد، یک واج میانجی اضافه میشانمضارع

: گرددمیبرrهایی، همخوان یا صامت یغۀ جمع  چنین فعلصگردد، و در حذف میr-است، همخوان r-مختوم به 
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جمعمفردمضارعمادةمصدرمعنی
avand-enavanb-avanb-avan-aافکندن 

nânnabə-nabəna[y]aنهادن

kard-enkarbə-kabə-karaکردن

مادةآید، اما در میn-هاي امر، همخوان در آخر بعضی از فعل. آید، پیشوند اشتقاقی می-b(v)در فعل پیشوندي به جاي 
:ساز ایجاد شده باشدمضارعمادةnاین همخوان وجود ندارد و محتمالً به قیاس با هاآنمضارع 
فعل امرمضارعمادةمصدرمعنی

ji-xət-enji-xəsji-xəsمخفی شدن 

bar-vârd-enbar-vârbar-vâبیرون آوردن 

ši[y]enšbə-š / bə-š-ənرفتن

vât-envâjbâj-ənگفتن

بودن و شدن فعل معینِ-2-21
بستی و ربطی، به عنوان فعل بر شکل پیاست، این مصدر عالوه» بودن«bienتنها فعل معین تاتی از مصدر 

هاي هاي ماضی تمنایی، ماضی التزامی، ماضی بعید، نقلی بعید غیرمحقق، ماضی بعید تمنایی و فعلصرف فعلمعین در 
صرف هاي مختلفو در ساختها است همانند دیگر فعلbi-enروش ساخت فعل . شودشخصی استفاده میغیر
تنها فعلی است » )هست(es« شکل مضارع این فعل . آیددر اولش نمیb(v)- فقط در ماضی ساده وند وجه . شودمی

ماضی و مضارع این فعل چنین شدةشکل صرف ، 9شودکه در تاتی فقط در ساخت مضارع اخباري صرف می
:است

امر مفرد و جمعمضارع التزامیماضی سادهمضارع اخباريبودن
بستیپیمنفیمثبت

-----es-imni-m-imbimbə-bumاول شخص مفرد

es-išni-š-išbišbə-bibə-b/bə-bašدوم شخص مفرد

-----esni-b-/ bəbə-buسوم شخص مفرد

-----es-imânni-mân-imânbimânbə-bamاول شخص جمع

es-irânni-rân-irânbirânbə-babə-baدوم شخص جمع

------es-indənində-indəbindəbə-bundəدوم شخص جمع 

اما به غیره،و) بودي(es biš، )بودم(es bim: رود مانندبه کار میسادهی هایی از این فعل در ماضتاتی ساختگرچه در -9
.کردحسابرا در این جمالت نه فعل مستقل بلکه یک صفت اسنادي esشود، باید اینجا صرف میدرbienدلیل اینکه فعل 
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معینهاي شبهفعل2-22
/biri /bi، )توانستن(šâsen: ازاندعبارتمعین تاتی هاي شبهفعل basi)باید(،pirəsen وxâssen)بایستن(،

bə-karə /ma-karə /nə-karə)بادامبادا، (بکند / نکند( ،pe-gat-en)برداشتن، شروع کردن(،bu)امکان دارد .(
:انداي آمدهدر زیر هر کدام در جمله

az.بروم باغتوانمنمیمن  nə-šâm bəšum raz.

tə.تنهایی در کوه بمانینبایدتو  nə-bi taynâyi ku da bə-nderi

tə.این جا بنشینیخواهینمیتو  nə-xây yâ bə-nəši.

ma-karə.بلند شود بیاید خانهنکند bayzə bâ ka.

tâ ârasəs tanga sar.به فحش دادنبنا کرد،تا رسید سر کوچه pe-gat-əš dəšmân dân.

bu.بزایدگاو ما دوقلو شودمی čama gâv dəvlângi bə-zâ.

ینۀ تاتی خلخالزمدر یقتحقپیشینۀ -3
هاي از زباناو10آشنایاناولین بار احمد کسروي بود که به معرفی زبان تاتی خلخال پرداخت، زمانی که دو تن از 

، ذیل آذربایگانزبان باستان ري یا ذآرسالۀاو در . بودندفرستادهیش براهایی قیه نمونههرزند و گلین،خلخال
اي را ژههاي وینماید و کلمهآذري کهن بسیار دور میاین نمونه از « : استآوردهچنین "اي از زبان خلخالنمونه"

ین همه ابا . اندآذربایجان بودهاي از مردم یرة جداگانهتتوان گفت که گویندگان این زبان داراست و می
این زبان را تاتی آقاي روایی پیداست که بومیان از همین نوشتۀ ... آن پیداستآذري در مانستگیهایی نیز با 

هاي یقتحقکسروي بعدها ). 89: 1368افشار، (» ید در هرزند و دیگر جاها نیز این نام شناخته باشدو شانامندیم
). 1368و افشار، 1378کسروي، . نک(فراوانی در این زمینه انجام داد 

هاي ایرانی، به طور جدي، بار نخست، گویا امیل بائر به زبان تاتی خلخال اشاره شناسی و زباندر مباحث زبان
از خلخال و 1933- 1932ي هاسالهنینگ، بائر در . ب. وگفتۀطبق ) 114-111: 1368افشار، . نک(کرده است 

رگزار شده در شهرهاي رم و ب» مستشرقینکنگرة«و نظرات خود را در دو ) 60: 1374هنینگ، (هرزند دیدن کرد 
هاي بائر مفقود شده و حتی در میالدي بیان داشت، گویا مواد و یادداشت1938و 1935هاي بروکسل در سال

میالدي 1959بعد از بائر، هنینگ در سال ). همان(ة اخیر نیز شواهد بائر نیامده است کنگرهاي سخنرانیخالصۀ
. ینۀ تاتی شاهرود خلخال بیان داشتزممستندات کسروي نظراتی در با توجه به» آذربایجانزبان کهن «در 

برایش هاي تاتی خلخال و دیگري تاتی هرزند راروایی خلخال و سید صادق سعید است که اولی نمونهمنظور از دو تن، ناصر دفتر -10
در انتشـارات فـردوس تحـت    ، 1363در سال ،خاطرات و اسناد روایی را ایرج افشار و بهزاد رزاقی). 90-89: 1368افشار، (بودند ه فرستاد
.اندمنتشر کرده» ناامنی خلخالانقالب مشروطیت نهضت جنگل و دورةخاطرات و اسناد ناصر دفتر روایی،« عنوان 
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ی تاتصفحه مربوط به زبان 13ی در گزارشرا نوشت که » يآذرلهجۀی یک خلخال«، 1335کارنگ، در سال 
. ي کجل استروستا

هنینگ، مقالۀي کسروي و هانوشته، عالوه بر )زبان دیرین آذربایجان(ینۀ ارتباط تاتی با زبان آذري زمدر 
و ) 1368(، محمد امین ادیب طوسی )1368(، منوچهر مرتضوي )1368(ي عبدالعلی کارنگ هانوشتهتوان از یم

زبان فارسی در «را ایرج افشار در مجموعه مقاالتی به نام هاآنیی از هانمونهآثار محققین دیگر نام برد، که 
). 1368افشار، (چاپ کرده است در بنیاد موقوفات محمود افشار یزدي » آذربایجان
مرتضوي در کتاب زبان دیرین آذربایجان : هاي این زمینه در چند منبع آمده استیقتحقی آثار و شناسکتاب

ی گویش شناسکتاب، در بخش آثار و اسناد مربوط به زبان دیرین آذربایجان؛ ایرج افشار در )1384مرتضوي، (
فهرستی از آثار تاتی، آذري و تالشی را گردآوري منتشر ) خانیعلی(بابک آذر تات ؛ و اخیراً )1368افشار، (آذري 
ي ایرانی به دنبال معرفی زبان تاتی و آذري منابع هازبانرودیگر اشمیت در جلد دوم کتاب راهنماي . اندنموده

). 515- 511: 1383اشمیت، (علمی دقیقی را معرفی نموده است 
ستین کسانی است که به تحقیق در این زمینه پرداخته و آثاري در این زمینه منتشر استاد علی عبدلی از نخ

آقاي عبدلی که ). 1380(، فرهنگ تطبیقی تاتی، تالشی و آذري )1363(فرهنگ تاتی و تالشی : کرده است از جمله
.اندشتهنوخلخال را نیز منطقۀاند، به نوعی نخستین فرهنگ تاتی یدهکشدر این زمینه زحمت زیادي 

منتشر کردند که به نوعی نخستین 1385خانم منصوره پورداد، کتاب گویش تاتی از زبان آذري را در سال 
یسندة این کتاب که گویشور تاتی نیست، زحمت زیادي در این راه تحمل کرده نو. فرهنگ موضوعی تاتی است

یک هزار  و چهل و (1048فرهنگ تقریباً  در این. در این راه موفقیتی کسب کنداست، ولی چندان نتوانسته
اشتباهات این کتاب بسیار . آمده است) ساده، پیشوندي و مرکب(فعل 157واژه آمده که از آن مجموع ) هشت

مثالً نام تاتی . آمده و به نام تاتی روستاي درو منتشر شده استگونهفرهنگي از هر زبانی در این اواژهاست، هر 
، پزغلهبیز، یز، آتشگرماخ، پرورجان، آورگل، آراچمن«ه ترتیب از فروردین تا اسفند، با خط التین ي سال را بهاماه
ي هاواژهاین همۀپر واضح است که . اندنوشته» فامینمشک، و آوربرفیز، سرماده، رباراني، اندوهگین، خودژم

. اندباشند و نیستند، بلکه همه فارسیتوانند تاتیینمخوش ساخت دو تکواژي که صفت فاعلی هم هستند، 
، به 11یارشاطر در کتابی: هایی انجام شده است، از جملهیقتحقیش بو کمی، تاتي هاگونهی از بعضدربارة

ینۀ تاتی کجلی آورده، زم، نکاتی کلی در 12»گویش تاتی کجل«مقالۀبررسی زبان تاتی اطراف قزوین پرداخته، در 
گونۀهاي بسیار کلی تاتی خلخال را بر مبناي ویژگی13»)خلخال(گویش شاهرود «دیگري با عنوان مقالۀو در 

، دانشگاه تهران،شناسی همگانیزبانکارشناسی ارشدنامۀیانپاماري آرادگلی در . کلوري و شالی ذکر کرده است
هاي نوین روشاساسبر) خلخال(کجلشناسی گویش تاتی دهکدةبررسی واج«با عنوان1349در سال 

ارشد یکارشناسلرد، در دورة راجیجواد مع. هاي گونۀ کجلی اشاره کرده استیژگیوبه بعضی از » شناسیزبان

11 - A Grammar of Southern Tati Dialects, The Hague Paris, 1969.
12 -“The Tati Dialect of Kajal”, BSOAS, 23, pp. 275-286.
13 -“The Dialect of Shahrood (Khalkhal)”, BSOAS, XXII 22, 52-68.
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ی در شاهرود خلخال را در سال تاتنامۀ زبان یانپا، مرکززبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی تهران، واحد 
را بر » فرهنگ موضوعی تاتی به فارسی«ي تاتی، کتاب هاواژهبخش با تکمیل 1388نوشت و در سال 1377
. لردي منتشر کردگونۀمبناي 

شناختی بررسی زبان«، با عنوان همگانییشناسزباننامۀ کارشناسی ارشد یانپادر ) 1382(زادهیحییسید اکبر 
نکات ) 1380(» نظام آوایی تاتی کلوريدربارةنکاتی « مقالۀ، و کوروش صفوي در »گویش تاتی شاهرود خلخال

.اندنمودهتاتی کلوري بیان دربارةمفیدي 
مادةبررسی ریشه و « و » ساخت ارگتیو در گویش تاتی خلخال«مقالۀخاله و سبزعلیپور در دو یشهکرضایتی 
و ماده و ریشه هاي ساخت ارگتیو به ذکر ویژگی) 1387و 1386(»هاي تاتی، تالشی و گیلکییشگوافعال در 

رشتۀ زبان و ادبیات فارسی ضمن تطبیق تاتی، تالشی و 14دکتريرسالۀیپور در سبزعل. اندپرداختهفعل تاتی خلخال 
ساختمان . میانه مقایسه کرده استةردوي ایرانی باستان و ایرانی هازبانرا با هاآنگیلکی از نظر ساختمان فعل، 

موردي مطالعۀ(ادبیات فارسیزبان و درگویشی يهاواژه، بررسی )1388سبزعلیپور، (فعل در گویش تاتی خلخال 
.ینۀ تاتی خلخال استزمي دیگر در هامقاله، از )1389سبزعلیپور، ) (گویش تاتی

را آقاي فائز هاآنیکی از : خلخال در حال تألیف است یۀ تاتیزمنکارشناسی ارشد در رسالۀدر حال حاضر دو 
جبروتی در دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران، با راهنمایی دکتر ایران کلباسی دربارة زبان تاتی کجل، و دیگري را 

ي باستانی دانشگاه بوعلی سیناي همدان زیر نظر دکتر رحمان هازبانفرهنگ و رشتۀخانم رویا سیفی در 
.نویسدیمدروي گونۀري براي بختیا

15شهرستان خلخال-4

تابع استان آذربایجان شرقی بود، بعد از تقسیم این استان به دو استان 1372شهرستان خلخال که تا قبل از سال 
شمال به اردبیل، از جنوب به استان زنجان، ازاین شهرستان . آذربایجان شرقی و اردبیل، تابع استان اردبیل گردید

مرکز این شهرستان هروآباد است و . از غرب به استان گیالن و از شرق به استان آذربایجان شرقی متصل است
. گویا بعد از قرن هفتم هجري و بعد از خرابی فیروز آباد، مقر حکومتی شهرستان خلخال شده است

رستم به مرکزیت خانندبیل یا مرکزي به مرکزیت خلخال ، بخش خورشخلخال فعلی سه بخش دارد، بخش
دهستان خانندبیل : بخش مرکزي خود داراي سه دهستان است. هشتجین، و بخش شاهرود به مرکزیت کلور

. شرقی به مرکزیت خوجین، دهستان خانندبیل غربی به مرکزیت گراز، و دهستان خانندبیل شمالی به مرکزیت لنبر
رستم رستم شمالی به مرکزیت هشتجین و دهستان خورشرستم دو دهستان دارد، دهستان خورشبخش خورش

علی رفیعی جیردهی، در خاله و مشاورة دکتر حسن رضایی باغ بیدي و دکتراین رساله که با راهنمایی دکتر محرم رضایتی کیشه-14
.اکنون در دانشگاه گیالن زیر چاپ است، در دانشگاه گیالن دفاع شده، هم1388سال 

در این کتاب اطالعات مفیدي درباره شهرستان . 197، ص 1379خلخال و مشاهیر، سید مسعود نقیب، تبریز، مهد آزادي، . نک-15
.خلخال آمده است
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دهستان شاهرود به مرکزیت کلور، دهستان شال به : بخش شاهرود سه دهستان دارد. جنوبی به مرکزیت برندق
.مرکزیت شال و دهستان پلنگا به مرکزیت کرین

بخش شاهرود -5
ي تالش، تقریباً هاکوهاین بخش، که پشت . فعلی شهرستان خلخال استگانۀسهي هابخششاهرود نام یکی از 

طبق تقسیمات فعلی . اندشدهشاهرود متمرکز رودخانۀهایش اغلب در کنار يآبادما بین اسالم و ماسوله قرار دارد، 
لفظ محلی اَسان ، یا به ت)askəstân(16جغرافیایی، اولین روستاي شاهرود از طرف خلخال روستاي اسکستان

)assân( است، اما در گذشته روستاي خمس ،(xaməs)17یا به شکل قدیمی حمس)haməs ( اولین روستاي
و کلور ) dərav(، درو )asbu(راه اصلی این بخش بعد از اسکستان از اسبو . استشاهرود از طرف خلخال بوده

)kəlur( ،به شال گذرد و یم، که همه در مسیر رودخانه قرار دارند)šâl (جا  به دو یا چند مسیر رسد و از آنیم
شود، روستاهاي خُللرِ یمي تالش نزدیک هاکوهدر مسیري که در سمت چپ شال قرار دارد و به : شودیمتقسیم 

آباد و رود و از آن جا به ماجالن، رکنیمدشت مسیري به طرف طهارم. گیلوان، گیلوان و خانقاه قرار دارند
رود و در یمو غیره اندردشت، دشتکهلبه صومعه رودبار، دشتارمهطرسد، و راهی دیگر از یمدیگر روستاهاي

رودان، تیل، یانمها در سمت راست شال راهی به طرف روستاهاي دیز، قشالق، کرین، لرد، ینامسیري مقابل 
. رودیمعزیزآباد و فرج آباد 

).1389جسبزعلپور، (»زبان خلخالهاي تالشی در مناطق تاتنشانه«. تان و اسبو، نکدربارة زبان دو روستاي اسکس-16
شاهرود والیتی است متصل طوالیش کمابیش «: ، آورده است)82ص (القلوبنزههرا اولین بار گویا حمداهللا مستوفی در ) haməs(نام حمس -17

نام حمس هنوز در بین بزرگان رواج دارد و در نقشۀ . »سی پاره دیه است، از معظماتش شال و کلور و حمص و درود و کیلوان، هوایش معتدل است
ارة علت تغییر نام این روستا هم باید ذکر شود که در تاتی درب. آمده است) حمیس(hamisنیز نام روستاي خمس به شکلgoogle)(سایت گوگل 

» خرا«در بین مردم شاهرود به شکل » هرو«یا » هروآباد«تبدیل شده است، مثالً نام مرکز شهرستان خلخال یعنی /x/ي زیادي به هاواژهدر /h/واج 
xərâ نا«وه«به شکل » حخن «xəne استاد (اي که امیل بایر در نامه. قبل تاتی بوده استۀز تا چند دهزبان مردم این روستا نی. شودیمتلفظ

ان به جبایرآذناحیۀ دومی که در « :وزیر مختار ایران نوشته است، دربارة زبان مردم خمس آمده است،به محمد شایسته) زبانشناسی دانشگاه زوریخ
از نظر علم زبان .نامندمی» تات«آن را، آناین زبان نیز که اهالی . ان بودآذربایجۀ روابط شخصی نظر مرا جلب نمود، خلخال در جنوب شرقی واسط
نمایند این زبان در اي است که زبان هرزندي را صحبت میکنند به درجات زیادتر از عدهاي که این زبان را صحبت میعده. العاده جالب توجه استفوق

ها را در مقابل نفوذ ترکی نشان ترین تحملاین زبان قوي. شودزنجان نیز صحبت میۀقراء ناحیقراء دیگر خلخال خارج از حدود شاهرود و در بعضی از
. کنندرا صحبت میآریناست که زبان ) گیالن و طالش(البرز کوه آن این است که روابط اهالی این ناحیه بیشتر با اهالی نواحیداده است که علت 

که در پنجاه سال قبل تاتی خمیساهالی مثالً. رودناحیه نیز یک قریه بعد از دیگري در تحت نفوذ ترکی میشود در این که دیده میلکن بطوري
فترکی حرعموماً، نموده استکنند پیداآن ترکی صحبت میکه اهالی ]خلخال[آباد کردند، امروز به واسطۀ رابطه که با اهالی هروصحبت می

).114- 111: 1368افشار، (» زنندمی
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شاهرود در طول تاریخ1- 5

یی بسیار قبرهامجموعهدر روستاي گیلوان قبرستان یا 1385اي کهن است، در سال یهناحشاهرود ناحیۀ یا بخش 
. رسدیم18کهن از دل خاك بیرون آمد که به گواه اشیاي پیدا شده در آن، قدمتش به دو هزار سال قبل

شاهرود به دو شکل شاهرود . جاري استي است که در سراسر بخش ارودخانهنام بخش شاهرود برگرفته از نام 
شال نام روستایی . خود گویا تغییر یافتۀ شالرود یا شال رود باشدرودشاه. و شالرود در منابع تاریخی آمده است

. بزرگ و سر سبز در شاهرود است
اي ندهیسنوهجري قمري، از 372، تألیف »حدود العالم من المشرق الی المغرب«گویا بار اول در کتاب 

ناحیت گیالن کسی کسی را دشنام دهد یا نبید خورد، یا همۀاگر اندر «: ي به این منطقه شده استااشارهناشناس، 
با منبر چون گیالباذ، شال، دوالب، بیلمان هاستشهركي دیگر کند چهل چوب یا هشتاد بزنند و ایشان را هاگناه
م هجري وجود داشته و معروف بوده، بعدها در منابع دیگر این مطلب که شال در قرن چهار). 150صفحۀ(» شهر

. شود، اما این نکته که این همان شال بخش شاهرود باشد، قابل تأمل استیمتأیید 
ثمان و ثلثین و اربعمائه سنۀدوازدهم محرم « : خود از شاهرود نام برده و نوشته استسفرنامۀناصر خسرو در 

... بیل و قبان که رستاق قزوین است و از آن جا بدیهی که خزرویل خوانند، به راهاز قزوین برفتم ] 438سال [
و از ... گفتند یمیهی از حساب طارم بود برزالخیر دچون از آن جا برفتم نشیبی قوي بود چون سه فرسنگ برفتم 

). 6: 1361ناصرخسرو، (» گفتندیمرودشاهآن جا برفتم رودي آب بود که آن را 
ي کرده ااشارهین خورشاه به شالرود الدرکناهللا مستوفی، در تاریخ گزیده، در وقایع مربوط به تاریخ خداوند حمد

و شالرودقلعۀپدر بکشت و لشکر بجنگ به قصاصحسن مازندرانی را با فرزندان ... ابن عالالدین «: است
). 527ص (» خلخال فرستاد و مستخلص کرد و قتل عام رفت

ي از آن در روستاي شال قرار دارد؟ سید مسعود نقیب، در امخروبهآیا همان است که امروزه شالرودقلعۀ
ي باستانی شناسایی شده از هاقلعه«: بردیمي را نام اشدهي باستانی شناسایی هاقلعه، »خلخال و مشاهیر«کتاب 

مرکز (، دیز، شال، فیروز آباد، هروآباد جمله کافور، در روستاي اندبیل و خانقاه سادات و قالع گیوي، مشکول
» کنندیمي دور حکایت هاگذشتههر یک از دوران و رستمخورش، و آثار به جا مانده در سجهرود و )خلخال

شال پر رونق قلعۀه همان باشد که شناسایی شده، باید گفت حداقل از قرن هفتم قلعاگر این ). 19: 1379نقیب، (
ق یعنی یک سال قبل از قبول ایلی و مطاوعت هوالکو خان . ه653خورشاه در سال ینالدرکنبوده است چون 

.را قتل عام کردآنبراي فتح قلعۀ شالرود لشکر فرستاد و مردم ) تاریخ گزیده مستوفی527ص . نک(

نگارنده فقط از همین تاریخ خبر دارد و این نکته را نیز از روي زمان نوشته شده بر روي اشیاي کشف شده از این گورستان که در -18
.تر به تاریخ دیگري اشاره شده باشدکند، شاید در منابع دیگر یا منابع تازهشوند، بیان میموزة خلخال نگهداري می
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یر یافت، و مدت تغیروداماماین نام بعدها به . به هر روي، نام شاهرود فعلی همان است که قبالً شالرود بود است
حیات داد، تا اینکه دوباره بعد مدتی  نام قدیمی شاهرود ادامۀرود با  نام امام) شصت و هفتاددهۀ(تقریبی دو دهه 

. به بخش شاهرود برگشت
گیاهی خاصی که هاي اطراف آن با پوششدرة شاهرود و کوه. باغداري استاغلب مردم شاهرود کشاورزي و شغل

هاي زمین هیچ ها و ناهمواريکوهگرچه سختی. استهاي کشاورزي ایجاد کرده دارد، محیط مناسبی براي فعالیت
هاي کشاورزي قدیم کشاورزي آنها اثري نمانده است، اما مزرعهکشاورزان بزرگی نساخته و امروزه هم ازوقت از آنها 

اي را از دور به خود هاي بکر سر بر آورده بودند، هنوز چشم هر بینندهمینکه روزي با دستان مردم شاهرود از دل ز
هاي قدیمی هاي اطراف شاهرود نگاه کنی، تا مزرعهکنند، فقط کافی است که در یک لحظه به کوهجلب می

هرود را مراتع زیاد شاهرود که گاه همسایگان شا. خود را نشان دهند) که دیگر مزرعه نیستند(روستاهاي شاهرود 
از آغاز . اي را دامن زده است، به دامداري منطقه رونق خاصی بخشیده استسالههاي چندینوسوسه کرده و نزاع

هایی وجود دارد که درختان گردو، سیب، آلبالو، انواع گالبی، گیالس، زردآلو، و انواع آلو از تا پایان درة شاهرود باغ
. هاي آن استمیوه

د، همانند اغلب نقاط آذربایجان کوهستانی است، بهار در منطقه از اردیبهشت ماه شروع شاهروآب و هواي
شود، تابستانِ نه چندان گرم این ها میها و در خانه ماندن دامشود، گاه در این ماه سرما باعث از بین رفتن میوهمی

این منطقه خوب نمایان است، یعنی با ترین زمان براي این منطقه است، پاییز در منطقه بهترین زمان و پر برکت
زمستان این منطقه از اواخر پاییز شروع . شودآمدن آبان ماه، کشاورزي، باغداري، و دامداري به نوعی تمام می

هاي گیالن، گاه شرایطی براي منطقه نزدیک بودن به دریاي خزر و جنگل. شود، و تا اواخر فروردین ادامه داردمی
. آوري کنندآلود جمعراحتی محصوالت عقب ماندة کشاورزي خود را در هواي مهکند تا بهفراهم می

روستاي درو5-2
شمالی 70/48ْاین روستا که در طول جغرافیایی  . یکی از چند روستاي بزرگ شاهرود خلخال است) dərav(درو 

واقع شده ) مرکز بخش شاهرود(ور شرقی قرار گرفته، بعد از روستاي اسبو، و قبل از کل42/37ْو عرض جغرافیایی 
و از غرب از طریق کوه به ) شهرییالقات شاندرمن و رضوان(این روستا از سمت شرق به کوه و بند تالش . است

. رودان متصل استروستاهاي لرد و میان
مردم از چه گروه ها و محالت دیگر، منابع تاریخی چندان اطالعی که این این روستا، همانند اغلب روستادربارة

، اندمعروفخاصی که به تات دستۀرا به هاآن) یعنی تاتی(شان دهد، امروزه زبانیا نژادي هستند، به دست نمی
هاي دیگران جاري است این گویند و بر زبانآنچه بزرگان محل می. ها انداخته استوابسته کرده و بر سر زبان

اند و اند که در جاهاي مختلف اطراف روستاي فعلی درو ساکن بودهاست که مردم درو قبالً چندین تیره بوده
هاآناي امروزه خود را به ساکن بودند و عده» سرملله«هاي اي در کوهاند، مثالً دستهاي داشتهزندگی قبیله
ها در قبیلههمۀبعدها به ناچار. ساکن بودند» دیمهترکه«اي در ، و دسته»برخالن«اي در دارند، دستهمنسوب می
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